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Social- og sundhedsvæsen

KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING M.V.
5.01 Kontanthjælp
1 Drift
01 Løntilskud ved optræning eller uddannelse (§ 9 stk. i lov nr. 417
af 10. juni 2003 om aktiv socialpolitik).
02 Revalideringsydelse med 50 pct. refusion (§ 52 i lov om aktiv
socialpolitik) Ny refusionssats og gruppering pr. 1. juli 2006
03 Tillægsydelser under revalidering (lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§ 76, 78, 79, 80 og 82).
04 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (§§ 83 og 84)
05 Tilskud til selvstændig virksomhed (Lov om aktiv socialpolitik §
65) Ny refusionssats og gruppering pr. 1. juli 2006
06 Sygebehandling, medicin (§ 82)
07 Løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættelse med løntilskud med 65 pct. refusion (lov nr. 419 af 10. juni 2003 om aktiv
beskæftigelsesindsats § 51, stk. 3, jf. § 64, stk. 4 og lov om aktiv
socialpolitik § 51, stk. 2).
08 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (§§ 81 og 85)
09 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (§ 28)
10 Merudgifter m.v. for voksne med nedsat funktionsevne (§ 84)
11 Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med
65 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik § 52, jf. lov om aktiv
beskæftigelsesindsats § 45, stk. 2)
12 Hjælp til opkvalificering, hjælpemidler og introduktion (lov om
aktiv beskæftigelsesindsats §§ 99, 100 og 101).
13 Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlevende
fyldt 25 år (§ 25, stk. 1, nr. 1, § 25, stk. 2, § 25, stk. 5 og stk. 7, §
25, stk. 12 nr. 1 og stk. 13, § 25 a , og § 26, stk. 5) Ny refusionsats og gruppering pr. 1. juli 2006
14 Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering (§§ 25, 25 a og
26, stk. 5, jf. §§ 46, stk. 1, 3. pkt. og 47, stk. 4 og 5). Ny refusionsats og gruppering pr. 1. juli 2006
15 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af
børn med nedsat funktionsevne (§ 29)
16 Særlig støtte med 50% statsrefusion (§ 34) Ny refusionssats og
gruppering pr. 1. juli 2006
17 Efterlevelseshjælp (§ 85 a)
18 Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp til enlige fyldt 25
år (§ 25, stk. 1, nr. 2, § 25, stk. 3, § 25, stk. 5 og stk. 7, § 25, stk.
12, nr. 2 og stk. 13, § 25 a, og § 26, stk. 5) Ny refusionssats og
gruppering pr. 1. juli 2006
19 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension og
til asylansøgere (§§ 25 a, 27 og 27 a) Ny refusionssats og gruppering pr. 1. juli 2006
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20 Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. (§ 25, stk. 1, nr. 3 og 4, §
25, stk. 4, § 25, stk. 12, nr. 3 og 4 og stk. 13, § 25 a, og § 26, stk.
5) Ny refusionssats og gruppering pr. 1. juli 2006
91 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion(§§ 91, 93 og
94 i lov om aktiv socialpolitik, og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt § 119 i lov om social service)
92 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion (§§ 91 og 93 i
lov om aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)
93 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (§ 65 i lov om
aktiv socialpolitik, jf. bistandslovens § 43, stk. 8 og 9)
95 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. (§ 92) som blev udbetalt
inden 1. juli 2006
2 Statsrefusion
01 Refusion af løntilskud og revalideringsydelse med 65 pct. refusion på grupperingsnr. 07 og 11 minus gruppering nr. 92
02 Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 01-06, 08-10,
12-20, minus grupperingsnr. 91, 93 og 95
03 Berigtigelser
04 Tilskud fra EU
5.04 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge
1 Drift
04 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge
med 100 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik §§ 25, 25 a, 26,
27, 27 a, 34, 36, 36 a og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §
63)
05 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge
med 100 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik §§ 52, 63, 64 og
65 og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 63)
06 Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og handicappede
flygtninge med 100 pct. refusion
16 Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 3 år med 100 pct. refusion
91 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 100 pct. refusion
92 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 75 pct. refusion
2 Statsrefusion
01 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion
02 Refusion vedrørende flygtninge med 75 pct. refusion
04 Tilskud fra EU
5.05 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere og revalidender.
1 Drift
02 Revalideringsydelse med 65 pct. refusion (§ 52 i lov om aktiv
socialpolitik)
03 Merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med
65 pct. refusion lov om aktiv socialpolitik § 64 og § 64 a).
04 Særlig støtte aktiverede (§ 34, jf. §§ 16, 20, 21, 23, 24 og 36) med
50 pct.refusion. Ny refusionssats og gruppering pr. 1. juli

2006
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05 Særlig støtte aktiverede (§ 34, jf. §§ 16, 20, 21, 23, 24 og 36) med
65 pct. refusion
06 Tilskud til selvstændig virksomhed (Lov om aktiv socialpolitik §
65) med 65 pct. refusion
07 Godtgørelse 50 pct. refusion under loft for rådighedsbeløb (Lov
om aktiv beskæftigelsesindsats § 83)
08 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 (lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats §§ 38 stk. 2 og 45, stk. 2) med 65 pct.
refusion .
09 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 (lov om aktiv beskæftigelsesindsats (§ 63 jf. § 64, stk. 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) med 65 pct. refusion.
10 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 (lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats §§ 38 stk. 2 og 45, stk. 2 og 3) med 50
pct. refusion .Ny refusionssats og gruppering pr. 1. juli

2006 for de udgifter, der omfattes af 65 pct. refusion.
11 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 (lov om aktiv beskæftigelsesindsats med 50 procents refusion (§ 63 jf. § 64, stk. 3
i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). Ny refusionssats og

gruppering pr. 1. juli 2006
14 Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering (§§ 25, 25
a og 26, stk. 5, jf. §§ 46, stk. 1, 3. pkt. og 47, stk. 4 og 5)
med 65 pct. statstrefusion. Ny refusionssats og gruppering
pr. 1. juli 2006
93 Tilbagebetaling af hjælp med 50 pct. refusion
94 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion (§ 65 i lov om
aktiv socialpolitik, jf. bistandslovens § 43, stk. 8 og 9) Ny refu-

sionssats og gruppering pr. 1. juli 2006
2

Statsrefusion
01 Refusion (65 pct.)af udgifterne på gruppering 02-03, 05-06, 08-09
og 14 minus gruppering 94
02 Refusion (50 procent) af udgifterne på gruppering 04 og 10-11
minus gruppering 93
03 Berigtigelser
04 Tilskud fra EU

5.08 Støtte til frivilligt socialt arbejde
5.09 Beboerrådgivning
DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG
UNGE
5.10 Fælles formål
1 Drift
01 Fripladser i kommunal dagpleje
02 Fripladser i vuggestuer
03 Fripladser i børnehaver
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Fripladser i integrerede institutioner
Fripladser i fritidshjem
Fripladser i klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud
Fripladser i puljeordninger og private klubber
Fripladser i åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v.
Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i kommunal dagpleje
Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i vuggestuer
Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i børnehaver
Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i integrerede institutioner
Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i fritidshjem
Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i klubber og andre
socialpædagogiske fritidstilbud
Søskenderabat
Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (§ 26)
Tilskud til forældre på børnepasningsorlov (§§ 27 og 27 a) og
tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn (§ 26 a)
Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i åbne pædagogiske
tilbud, legesteder m.v.

2 Statsrefusion
06 Refusion af udgifterne på funktionerne 5.10-5.19 vedrørende
flygtninge med 100 pct. refusion
5.11 Dagpleje
1 Drift
01 Løn til dagplejere
92 Forældrebetaling inkl. tilskud ( § 15 i serviceloven)
93 Særlig forhøjet forældrebetaling inkl. tilskud ( § 15 a i serviceloven)
5.12 Vuggestuer
1 Drift
92 Forældrebetaling inkl. tilskud ( § 15 i serviceloven)
93 Særlig forhøjet forældrebetaling inkl. tilskud ( § 15 a i serviceloven)
5.13 Børnehaver
1 Drift
92 Forældrebetaling inkl. tilskud ( § 15 i serviceloven)
93 Særlig forhøjet forældrebetaling inkl. tilskud ( § 15 a i serviceloven)
5.14 Integrerede daginstitutioner
1 Drift
92 Forældrebetaling inkl. tilskud ( § 15 i serviceloven)
93 Særlig forhøjet forældrebetaling inkl. tilskud ( § 15 a i serviceloven)
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5.15 Fritidshjem
1 Drift
92 Forældrebetaling inkl. tilskud ( § 15 i serviceloven)
93 Særlig forhøjet forældrebetaling inkl. tilskud ( § 15 a i serviceloven)
5.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud
1 Drift
92 Forældrebetaling inkl. tilskud
5.17

Særlige dagtilbud og særlige klubber
1
Drift
01 Fripladser
02 Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen
03 Søskenderabat
92 Forældrebetaling ink. tilskud (§§ 18 og 25)

5.18

Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v.
1
Drift
92 Forældrebetaling inkl. tilskud ( § 15 i serviceloven)
93 Særlig forhøjet forældrebetaling inkl. tilskud ( § 15 a i serviceloven)

5.19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner
1 Drift
01 Obligatoriske tilskud til puljeordninger
02 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (servicelovens § 11 a,
stk. 2)
03 Tilskud til administration i privatinstitutioner (servicelovens § 11
a, stk. 3)
04 Bygningstilskud i privatinstitutioner (servicelovens § 11 a, stk. 4)
05 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (servicelovens § 11 a,
stk. 6)

DØGNINSTITUTIONER,
OPHOLDSSTEDER
MV.
OG
FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG
UNGE
5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge
1 Drift
01 Plejefamilier (§ 49, stk.1, jf. § 40 stk.3, nr. 8, § 42 og § 45 og §
62 a, stk. 3, nr. 1 og 4)
02 Netværksplejefamilier (§ 49, stk.2, jf. § 40 stk.3, nr. 8, § 42 og §
45 og § 62 a, stk. 3, nr. 1 og 4)
03 Opholdssteder (§ 49, stk. 5, jf. § 40 stk.3, nr. 8, § 42 og § 45 og
§ 62 a, stk. 3, nr. 1 og 4)
04 Kost og efterskoler (§ 49, stk. 5, jf. § 40 stk.3, nr. 8, § 42 og § 45
og § 62 a, stk. 3, nr. 1 og 4)
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05 Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder (§
49, stk. 4, jf. § 40 stk.3, nr. 8, § 42 og § 45 og § 62 a, stk. 3, nr. 1
og 4)
06 Skibsprojekter mv. (§ 49, jf. § 40 stk.3, nr. 8, § 42 og § 45 og §
62 a, stk. 3, nr. 1 og 4)
07 Advokatbistand (§ 60)
92 Betaling (§§ 52 og 62 b)
2 Statsrefusion
01 Refusion vedrørende advokatbistand
03 Berigtigelser
04 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion
5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
1 Drift
01 Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold
(§ 40, stk. 3, nr. 1)
02 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 40, stk. 3,
nr. 2)
03 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges
problemer (§ 40, stk. 3, nr. 3)
04 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet
eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 40, stk. 3, nr.
4)
05 Aflastningsordninger (§ 40, stk. 3, nr. 5)
06 Personlig rådgiver (§ 40, stk. 3, nr. 6 og § 62 a, stk.2 og § 62 a,
stk. 3, nr. 2)
07 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 40, stk. 3, nr. 7
og §62 a, stk. 2 og § 62 a stk. 3. nr. 2)
08 Fast kontaktperson for hele familien (§ 40, stk. 3, nr. 7)
09 Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge (§ 40, stk. 3, nr. 9)
10 Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og
praktisk og pædagogisk støtte (§ 40, stk. 3, nr. 10)
11 Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger
efter stk. 3 eller økonomisk støtte, hvis støtte erstatter en ellers
mere indgribende og omfattende foranstaltning efter stk. 3 (§ 40,
stk. 4)
12 Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for
hjemmet, at fremskynde en hjemgivelse og til en stabil kontakt
mellem forældre og børn under anbringelsen(§ 40, stk.5)
13 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse
med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 40 a)
14 Amtskommunal medfinansiering (§131d)
2 Statsrefusion
01 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion
5.23 Døgninstitutioner for børn og unge
1 Drift
01 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 51, stk. 1, 1. pkt., jf. §
40, stk. 3, nr. 8, § 42, § 45 og § 62 a, stk. 3, nr. 1 og 4)
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02 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (§ 51, stk. 1, 2. pkt., jf. § 40, stk. 3, nr. 8, § 42, § 45 og § 62
a, stk. 3, nr. 1 og 4)
92 Betaling (§ 52 og 62 b)
2 Statsrefusion
01 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. Refusion
5.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge
1 Drift
92 Betaling (§ 52 og 62 b)
2 Statsrefusion
01 Refusion af flygtninge med 100 pct. refusion
BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR
ÆLDRE
5.30 Ældreboliger
1 Drift
01 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger
05 Lejetab
92 Lejeindtægter
5.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede
1 Drift
01 Personlig og praktisk hjælp omfattet af frit valg af leverandør
(hjemmehjælp) (§§ 71, 75c, stk. 6)
02 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren
selv antager (§ 76)
03 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (§ 65)
04 Hjemmesygepleje
05 Forebyggende hjemmebesøg
06 Afløsning, aflastning og genoptræning, (jf. Servicelovens § 72, §
73, § 73a og § 86)
07 Amtskommunal medfinansiering (§ 131 d)
08 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (§ 71, jf. §§ 75 c, 75 d og 75 e) for ydelser leveret indtil
30. april 2004
09 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (§ 71, jf. §§ 75 c, 75 d og 75 e) for ydelser leveret fra og
med 1. maj 2004
11 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af
leverandør (§ 71, jf. § 75 d i lov om social service)
92 Betaling for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) (§ 82)
93 Beboeres betaling for service
95 Beboeres særlige servicebetaling (§ 83)
2 Statsrefusion
01 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion
5.34 Plejehjem og beskyttede boliger
1 Drift
94 Beboeres betaling for husleje
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96 Beboeres betaling for el og varme
2 Statsrefusion
01 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion
REVALIDERING
5.38 Beskyttet beskæftigelse
1 Drift
01 Arbejdsvederlag under beskyttet beskæftigelse (§ 89)
02 Amtskommunal medfinansiering (§ 131 d)
2 Statsrefusion
01 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion
5.39 Aktivitets- og samværstilbud
1 Drift
01 Arbejdsvederlag under aktivitets og samværstilbud (§ 89)
02 Amtskommunal medfinansiering (§ 131 d)
2 Statsrefusion
01 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion
5.40 Revalidering
1 Drift
02 Erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser samt jobindslusningsprojekter (§ 23 i jf. lov nr. 416 af 10. juni 2003 om
ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats)
03 Amtskommunal revalideringsindsats (§ 22 i lov om ansvaret for
styringen af den aktive beskæftigelsesindsats)
04 Løn til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner m.v.
05 Løn til personer i skånejob på revalideringsinstitutioner m.v.
07 Driftsudgifter ifm. uddannelsesaktiviteter (§§ 12 og 47)
2 Statsrefusion
01 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion (§ 48 i
lov om aktiv socialpolitik)
02 Refusion af udgifterne til flygtninge i øvrigt med 100 pct. refusion
03 Refusion af udgifterne til flygtninge med 75 pct. refusion
5.41 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og skånejob
1 Drift
01 Ledighedsydelse efter ustøttet beskæftigelse med 35 pct. refusion (§
74 f, stk. 1-3)
02 Løntilskud til løn til personer i fleksjob og selvstændige erhvervsdrivende med begrænsninger i arbejdsevnen, ikke refusionsberettiget løntilskud (§ 121, stk. 4 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)
03 Driftsudgifter for personer på ledighedsydelse m.v. (§ 32 stk. 1, nr.
2 og 3, jf. § 32, stk. 2 og §§ 73b, 76-77 og 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).
04 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 100 pct.
refusion (§ 72)
05 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 100 pct.
refusion (§ 72)
06 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 100 pct.
Refusion (§72).
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07 Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget (§ 100, stk.1, § 104, stk. 1-2 og § 104a i lov om aktiv
socialpolitik).
08 Løntilskud til personer i skånejob og handicappede personer med 50
pct. refusion (§ 63 jf. § 64 stk. 5 og 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).
09 Løntilskud til handicappede personer med 65 pct. refusion (§ 63 jf.
§ 64 stk. 5 og 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). Ny refu-

sionssats og gruppering pr. 1. juli 2006
10 Ledighedsydelse under ferie med 50 pct. refusion (§§ 74 e og 74 h)
11 Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse med 35 pct.
refusion (§ 74 i)
12 Driftsudgifter for personer i fleksjob, skånejob og handicappede
personer (§§ 74, 76-81, 99 og 101 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).
13 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 72)
14 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 72)
15 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 72)
16 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65
pct. refusion (§ 75)
17 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65
pct. refusion (§ 75)
18 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 35
pct. refusion (§ 74 a, stk. 1)
19 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 35 pct. refusion (§ 74 a, stk.
2-4)
20 Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 35 pct. refusion (§ 74
a, stk. 5 og § 74 f, stk. 4)
91 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 50
pct. refusion (§ 104, stk. 1)
92 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 35
pct. refusion (§ 104, stk. 2)
2 Statsrefusion
02 Refusion af udgifter til ledighedsydelse til flygtninge og løntilskud
til flygtninge i skånejob med 100 pct. refusion
03 Berigtigelser
04 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til
selvstændigt erhvervsdrivende med 100 pct. refusion
05 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud med 50 pct.
refusion
06 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 35 pct.
refusion
07 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og handicappede og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct.
refusion
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BOTILBUD TIL PERSONER MED SÆRLIGE SOCIALE
VANSKELIGHEDER OG BEHANDLING AF MISBRUGERE
5.42 Botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer
1 Drift
01 Særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb og aktivitets- og samværstilbud (§§ 87, stk. 2 og 88, stk. 2, 2. pkt.)
02 Udgifter og indtægter vedrørende kvindekrisecentre (servicelovens § 93 a)
92 Beboeres betaling (§ 95, stk. 2)
2 Statsrefusion
01 Refusion vedrørende institutioner for personer med særlige sociale vanskeligheder m.v. med 75 pct. refusion (bistandslovens §
135, stk. 1)
02 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (§ 131, stk. 1)
03 Berigtigelser
06 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion
5.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede
5.45 Behandling af stofmisbrugere
1 Drift
01 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover
(§ 85)
02 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover
(§ 85 og §93, stk.1)
03 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere under 18 år (§ 85)
04 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere under 18 år (§ 85 og §
93, stk. 1, nr. 2)
92 Klienters betaling (§ 95, stk. 2)
2 Statsrefusion
01 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion
RÅDGIVNING
5.46 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE
5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v. 1
Drift
02 Botilbud til længerevarende ophold (§ 92)
93 Beboeres betaling for service
94 Beboeres betaling for husleje
95 Beboeres særlige servicebetaling (§ 83)
96 Beboeres betaling for el og varme
2 Statsrefusion
01 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion
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5.51 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v.
1 Drift
01 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold (§ 93)
92 Beboeres betaling (§ 95, stk. 2)
2 Statsrefusion
01 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion
5.52 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige
behov
1 Drift
01 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold (§ 91)
03 Amtskommunal medfinansiering (§ 131 d)
92 Beboeres betaling (§ 95, stk. 2)
2 Statsrefusion
01 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion
5.53 Kontaktperson- og ledsageordninger
1 Drift
01 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende på 67 år og
derover (§ 80)
02 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende under 67 år (§
80)
03 Ledsageordning for personer under 67 år med nedsat funktionsevne (§§ 31 og 78)
04 Kontaktpersonordning for døvblinde (§ 79)
05 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (§ 77)
2 Statsrefusion
01 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion
5.54 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, befordring, pasning af
døende, og pasning af nærtstående.
1 Drift
01 Støtte til køb af bil mv. (§ 99)
02 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj til personer på 67 år og
derover (§ 97, stk. 1)
03 Inkontinens- og stomihjælpemidler til personer på 67 år og derover (§ 97, stk. 1)
04 Andre hjælpemidler til personer på 67 år og derover (§ 97, stk. 1)
05 Forbrugsgoder til personer på 67 år og derover (§ 98, stk. 1)
06 Hjælp til boligindretning til personer på 67 år og derover (§ 102)
07 Støtte til individuel befordring til personer på 67 år og derover (§
103)
08 Optiske synshjælpemidler (§ 97, stk. 2, nr. 1)
09 Arm- og benproteser (§ 97, stk. 2, nr. 2)
10 Høreapparater (§ 97, stk. 2, nr. 3 og stk. 5)
11 Amtskommunal medfinansiering (§ 131 d)
12 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj til personer under 67 år
(§ 97, stk. 1)
13 Inkontinens- og stomihjælpemidler til personer under 67 år (§ 97,
stk. 1)
14 Andre hjælpemidler til personer under 67 år (§ 97, stk. 1)
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15
16
17
18

Forbrugsgoder til personer under 67 år (§ 98, stk. 1)
Hjælp til boligindretning til personer under 67 år (§ 102)
Støtte til individuel befordring til personer under 67 år (§ 103)
Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler o.lign. ved pasning af
døende i eget hjem og pasning af nærtstående for personer under
67 år (§§ 103 a, 104 og 107)
19 IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder ( §§ 97, stk. 2, nr. 4 og 98,
stk. 2)
20 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler o. lign. ved pasning
af døende i eget hjem og pasning af nærtstående for personer
fyldt 67 år (§§ 103 a, 104 og 107)
91 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil m.v. til personer
på 67 år og derover ydet før 1.1 2002 (§ 99)
92 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil m.v. til personer
under 67 år ydet før 1.1 2002 (§ 99)
93 Tilbagebetaling af hjælp til boligindretning til personer på 67 år
og derover ( § 102, stk. 4)
94 Tilbagebetaling af hjælp til boligindretning til personer under 67
år (§ 102, stk. 4)
95 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil mv. ydet efter 1.1.
2002 (§ 99)
2 Statsrefusion
01 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion
03 Refusion vedrørende flygtninge med 75 pct. refusion
5.55 Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende
1 Drift
02 Botilbud til længerevarende ophold (§ 92)
93 Beboeres betaling for service
94 Beboeres betaling for husleje
95 Beboeres særlige servicebetaling (§ 83)
96 Beboeres betaling for el og varme
2 Statsrefusion
01 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion
5.56 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for sindslidende
1 Drift
01 Amtskommunale botilbud til midlertidigt (§ 93)
92 Beboeres betaling (§ 95, stk. 2)
2 Statsrefusion
01 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion
INTRODUKTIONSPROGRAM MV. FOR UDLÆNDINGE
5.60 Introduktionsprogram m.v.
1 Drift
01 Introduktionsprogram
02 Udgifter til danskundervisning for øvrige kursister
90 Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet, som kommunen har overtaget ansvaret for før den 1. juli
2002 (§ 45, stk. 4, i integrationsloven).
91 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse (§14, stk. 2, i lov om
danskuddannelse til voksne udlændinge)
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92 Tilskud for udlændinge, der modtager tilbud efter § 23 under
introduktionsprogrammet (§ 45, stk. 5, stk. 7-8 og stk. 10-11 i
integrationsloven) og/eller modtager danskuddannelse efter § 21 i
integrationsloven.
93 Tilskud for udlændinge, der modtager danskuddannelse under
introduktionsprogrammet (§ 45, stk. 14, i integrationsloven)
94 Tilskud for udlændinge, der modtager særskilt tilrettelagt danskuddannelse eller tilskud for udlændinge i ordinær beskæftigelse,
der modtager særligt tilrettelagt danskuddannelse og/eller opkvalificerende forløb (§ 45, stk. 15-16, i integrationsloven).
95 Resultattilskud for udlændinge, der har bestået en danskprøve
eller kommer i ordinær beskæftigelse, samt overgangstilskud i
2004 (§ 45, stk. 17 og stk. 19, i integrationsloven).
96 Tilskud til danskuddannelse for øvrige kursister.
97 Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet, som kommunen har overtaget ansvaret for den 1. juli 2002
eller senere (§ 45, stk. 4, i integrationsloven)
98 Berigtigelser
5.61 Introduktionsydelse
1 Drift
01 Ydelse til udlændinge, som kommunen har overtaget ansvaret for
før den 1. juli 2002 (nedlægges pr. 1. jaunuar 2006)
03 Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge, som kommunen har
overtaget ansvaret for før den 1. juli 2002 (nedlægges 1 januar
2006)
04 Ydelse til udlændinge, som kommunen har overtaget ansvaret for
den 1. juli 2002 eller senere
05 Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge, som kommunen har
overtaget ansvaret for den 1. juli 2002 eller senere
90 Tilbagebetaling vedrørende ydelse med 75 pct. refusion
91 Tilbagebetaling vedrørende ydelse med 100 pct. refusion
92 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde med 75 pct.
refusion
93 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde med 100 pct.
refusion
2 Statsrefusion
01 Refusion vedrørende introduktionsydelse for udlændinge, som
kommunen har overtaget ansvaret for før den 1. juli 2002
03 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde for udlændinge, som
kommunen har overtaget ansvaret for før den 1. juli 2002
04 Refusion vedrørende introduktionsydelse for udlændinge, som
kommunen har overtaget ansvaret for den 1. juli 2002 eller senere
05 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde for udlændinge, som
kommunen har overtaget ansvaret for den 1. juli 2002 eller senere
5.65 Repatriering
1 Drift
01 Hjælp til repatriering
02 Reintegrationsbistand
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Statsrefusion
01 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 75 pct. refusion
02 Refusion vedrørende reintegrationsbistand med 100 pct. refusion

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG
5.67 Personlige tillæg m.v.
1 Drift
01 Briller, helbredstillæg, § 14 a (§ 17 a)
02 Medicin, helbredstillæg, § 14 a, (§ 17 a)
03 Varmetillæg med 75 pct. refusion, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1
og 3)
04 Tandlægebehandling, helbredstillæg § 14 a (§ 17 a)
05 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg §
14 a (§ 17 a)
06 Medicin, personlige tillæg, § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)
07 Tandlægebehandling, personlig tillæg, § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)
08 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, personlige tillæg, § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)
09 Briller, personlige tillæg, § 14, stk. 1 (§ 17 stk. 2)
10 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension),
personlige tillæg, § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)
11 Andre personlige tillæg, § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)
12 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§ 17 a)
93 Tilbagebetaling af personlige tillæg ydet med 75 pct. refusion før
1. 1. 1998
94 Tilbagebetaling a personlig tillæg ydet med 50 pct. refusion i perioden 1.1. 1998 – 1.3. 2001
2 Statsrefusion
01 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg
02 Refusion af varmetillæg
03 Berigtigelser
5.68 Førtidspension med 50 pct. refusion
1 Drift
01 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion
02 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion
2 Statsrefusion
01 Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med 50
pct. refusion
02 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion
03 Berigtigelser
5.69 Førtidspension med 35 pct. refusion
1 Drift
01 Højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion
02 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. refusion
03 Førtidspension med 35 pct. Refusion
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Statsrefusion
01 Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med 35
pct. refusion
02 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. refusion
03 Berigtigelser
04 Refusion vedrørende førtidspension med 35 pct. refusion

SYGEDAGPENGE
5.71 Sygedagpenge
1 Drift
01 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion
02 Sygedagpenge uden refusion pga. manglende opfølgning
03 Sygedagpenge med 50 pct. refusion
04 Sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt
syge børn, jf. § 19a
90 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge
2 Statsrefusion
02 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion
03 Berigtigelser
04 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre med
alvorligt syge børn, jf. § 30, stk. 2
KONTANTHJÆLP (PASSIVE YDELSER)
5.73 Kontanthjælp i form af passive ydelser med 35 pct.refusion
01 Kontant- og starthjælp til personer som er visiteret til fleksjob,
ikke refusionsberettiget (§ 100, stk. 1, 104, stk. 1, § 104, stk. 2 og
§ 104a i lov om aktiv socialpolitik). Ny refusionssats og gruppering pr. 1. juli 2006
05 Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget (§ 100, stk. 1, § 104,
stk. 1-2 og § 104a i lov om aktiv socialpolitik).
13 Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlevende
fyldt 25 år (§ 25, stk. 1, nr. 1, § 25, stk. 2, § 25, stk. 5 og stk. 7, §
25, stk. 12 nr. 1 og stk. 13, § 25 a, og § 26, stk. 5)
16 Særlig støtte (§ 34) 35 pct.refusion
18 Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp til enlige fyldt 25 år
(§ 25, stk. 1, nr. 2, § 25, stk. 3, § 25, stk. 5 og stk. 7, § 25, stk. 12,
nr. 2 og stk. 13, § 25 a, og § 26, stk. 5)
19 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension og
til asylansøgere (§§ 25 a, 27 og 27 a)
20 Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. (§ 25, stk. 1, nr. 3 og 4, §
25, stk. 4, § 25, stk. 12, nr. 3 og 4 og stk. 13, § 25 a, og § 26, stk.
5)
91 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion(§§ 91, 92, 93
og 94 i lov om aktiv socialpolitik, og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt § 119 i lov om social service)
2
Statsrefusion
02 Refusion af kontanthjælp m.v. 13-20, minus grupperingsnr. 91,
03 Berigtigelser
04 Tilskud fra EU
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SUNDHEDSUDGIFTER M.V.
5.80 Kommunal sundhedstjeneste
5.83 Kommunal tandpleje
1 Drift
01 Tandpleje for 0-18-årige hos private tandlæger
02 Tandpleje hos private tandlæger i øvrigt
5.84 Særlige sygesikringsydelser
1 Drift
01 Befordringsgodtgørelse
02 Begravelseshjælp
5.90 Andre sundhedsudgifter
1 Drift
01 Primærkommunale udgifter til hospice-ophold
BOLIGSTØTTE
5.91 Boligsikring
1 Drift
01 Boligsikring som lån
02 Boligsikring til byfornyelse m.v. for lejere og huslejetilskud efter
§ 29 b
03 Boligsikring som tilskud og lån
05 Boligsikring som tilskud
06 Almindelig boligsikring
07 Boligsikring til byfornyelse m.v. for andelshavere m.fl.
08 Tilskud til erhvervslejere
91 Efterregulering
93 Tilbagebetaling af lån og renter
2 Statsrefusion
01 Refusion af boligsikring og huslejetilskud efter § 29 b
03 Berigtigelser
5.92 Boligydelse til pensionister
1 Drift
01 Tilskud til lejere
02 Lån til ejere af én og tofamilieshuse
03 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.
05 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger
91 Efterreguleringer
93 Tilbagebetaling af lån og renter
2 Statsrefusion
01 Refusion af boligydelse
03 Berigtigelser
5.94 Driftssikring af boligbyggeri m.v.
1 Drift
01 Driftssikring til almennyttige byggerier
02 Tilskud til kollegier
03 Kollegiers driftssikring
06 Tab på garantier
08 Ydelsesstøtte til andelsboliger opført med tilsagn før 1. april
2002, ungdomsboliger samt almene boliger.
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11 Lejetab i almennyttige boliger
2 Statsrefusion
01 Refusion vedrørende kollegier
03 Berigtigelser
05 Refusion vedrørende flygtninge
ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER
5.95 Jobtræningsordningen
1 Drift
01 Løn til personer i jobtræning
03 Undervisning
2 Statsrefusion
03 Berigtigelser
05 Tilskud fra EU
06 Løntilskud til offentlige arbejdsgivere
5.96 Pulje– og servicejob
1 Drift
01 Løn til personer i puljejob
91 Tilskud vedrørende servicejob
2 Statsrefusion
01 Tilskud vedrørende personer i puljejob (ophører)
02 Berigtigelser
03 Tilskud til servicejob i kommuner
5.97 Arbejdsformidling
5.98 Beskæftigelsesordninger
1 Drift
01 Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere
02 Orlovsydelse til modtagere af ledighedsydelse
03 Godtgørelse til særlig udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik
(lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 50 a)
04 Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi
05 Særligt tilrettelagte projekter i privat regi
06 Arbejdsmarkedsuddannelser
07 Andre uddannelser og andre korte vejledningsforløb.
09 Jobtræning med løntilskud til offentlige virksomheder m.v.
11 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere (lov
om aktiv beskæftigelsesindsats § 76).
12 Udgifter til mentor til aktiverede kontanthjælpsmodtagere (lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 78-81. ).
13 Udgifter til opkvalificering af ansatte og til introduktion ved ansættelse for kontanthjælpsmodtagere (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 99 og 101. ).
14 Ordinære uddannelsesforløb (§ 32, stk. 1 nr. 3 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats).
16 Produktionsskoler
17 Amtskommunale tilskud til kurser for arbejdsløse
18 Udgifter ved undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede
kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere
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92 Indtægter vedrørende betaling for arbejde udført i private hjem m.v.
96 Tilskud til undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede kontanthjælpsmodtagere
2 Statsrefusion
03 Berigtigelse
04 Refusion vedrørende præmieringsordning (§ 101, stk. 3) Kontoen nedlægges efter regnskab 2003.
06 Refusion af orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere og modtagere af ledighedsydelse
07 Refusion af driftsudgifter i forbindelse med aktiveringstilbud,
uddannelsesaktiviteter m.v. med 50 pct. refusion (§ 100, stk. 2 og
3)
16 Tilskud vedrørende produktionsskoler
17 Tilskud vedrørende produktionsskoler til andre end kontanthjælpsmodtagere
19 Tilskud fra EU vedrørende andre end kontanthjælpsmodtagere
20 Tilskud fra EU
ØVRIGE SOCIALE FORMÅL
5.99 Øvrige sociale formål
1 Drift
01 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign.

